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A batalha continua... No momenta em que voce ja nao esperava mais 
a publicagao da colegao de cromas da serie 
Super 5treet Fighter II. aqui estamos nos com ela 

inteirinha pra voce. Sao todos os 15 lutadores em 

desenhos especiais. 
A serie Super Street Fighter II traz o que ha de melhor 

em imagens especiais. 
Esta ultima versao do torneio mundial de lutadores 

tern provado fazer muito sucesso entre os amantes 
da turma de Street Fighter, no mundo todo. 

Este album oficial, autorizado 
pela EAPEDM. produzido e 
distribuido pela Multi Editora. 
arrasa com qualquer concor- 
rencia no mundo dos desenhos 
animados e dos videogames. 

Neste album oficial do 5u 
| per Street Fighter II voce 

encontrara seus herois 
favoritos em situagoes 
ineditas. Eada virada de 
pagina contem cromos 

supercoloridos com cenas de uma qualidade 
jamais vista por nossos colecionadores. 

Euidado! Este livro pode ser muito forte em 
emogoes! Todos os cromos contem informagoes V 
pessaais sobre cada um dos lutadores da saga “ 

Street Fighter. 
Pasme com os golpes especiais. delire com os 

desenhos, complete cada pagina e veja sua 
colegao crescer. 5e voce e um colecionador. um 
apaixonado por Street Fighter ou apenas um fa 
incondicional... entao este livro foi feito para voce, 

□ivirta-sell! 
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Este golpe e mais efetivo 
se, na sequencia, ainda far 
executada um chute au 
um gancha. 

Rgu comegou a estudar artes marciais 
desde muita ceda e tem devatada sua 
vida toda a isto. Ele nao tem familia nem 

amigos de verdade alem. e dara. de seu amigo 
de infancia e compaoheiro de treinamento, Keo. 
Rgu passa horas sozinho treioando golpes 
especiais e combos. Nas lutas ele e calmo e 
tranquilo. sempre esperaodo que seu adversario 
cometa um erro inconsequente antes de detonar 
seus Dragon Puochs. Hurricane Kicks ou seus 
melhores golpes especiais, as Fireballs. 

Red Hadoken 
Apos muitos anas de 
treinamento, a Fireball de 
Rgu tornou-se sua mais 
efetiva forma de ataque. 
Sua Flaming Fireball e 
particularmente 
devastadora, incendiando 
lutadores gigantescos 

' em uma chama escaldante. 



Voce deve 
veneer 

g Long 
a ter 

chance • •• 

W- 

mm Name: Ryu 

Pais que represents: Japan 

Data de nasdmentn: Z\ dejulhn de 1.964 

Altura: 1.77m 

: 79Kg 

sangulnen: □ 
que adnra: Artes 

Mardais 

□ que ndeia: Aranhas 



□ esde □ brutal assassinato de seu pai. 
Chun-Li tern lutadu para levar □ 
culpado as garras dajustiga. Para 

isso. ela vem rastreandu secretamente uma 
organizacao cximirasa do submundo, 
conhecida coma 5hadawlaw: e a trilha agora 
trouxe-a ao torneio 5treet Fighter. Ela 
acredita gue urn dos ohefes do torneio e o 
responsavel pela morte do seu pai e nada a 
detera ate gue a verdade apareca. Chun-Li e 
uma das combatentes mais rapidas da 
competigao e pode confundir seus 
oponentes com combos relampagos e golpes 
especiais como o Lightning Kick. Spinning Bird Kick e 
a mortal Fireball. 

Spinning Bird Kick 
□ Spinning Bird Kick, golpe gue 
desafia a gravidade. e □ atague 
mais espetacular e. guando usado 
corretamente pode ser ainda mais 
detonante. Se seu jnimioo nan 
conseguir 
defender a 
primeiro 
chute. Lhun-Li 
ira debulha-lo 
com uma 
sequencia de 
quatro golpes. 
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“Eu sou a mulher mais 
forte do inundo...” 

plits Kick 

Z7 

Nome: Chun-Li 

Pais quE reprESEnta: China 

Data dE nascimEnto: 1D dE margo dE 

1.96B 

Altura: 1.6E!m 

Peso: Ela nao fala! 

Tipo sanguinEO: A 
□ quE adora: D~epes, Einastica AErobica 
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Jovern Bobrevivente de um acidente 

□ereo na Floresta Amazonica 

brasileira. dado coma desaparedda e 

supostamEntE morto. Uns vintE anas mais 

tardE um bizarro e gritantE mutantE. 

conhEddo coma Blanka, Emsrgiu da florGsta 

para partidpar du tornEio dos StrEGt 

FightErs. Boatos sobrs sgus anus psrdidos 

na sslva indusm tsorias dE guE eIe tEria 

sido GlEtrocutado por cargas Elstricas nu 

criado par lobas. A VErdadE e ainda mais 

sinistra do guE algudm possa imaginar! TPo 

dsvastador guanto um furacao tropical, nos seus 
momEntos dE muita tonsao Emocional, o corpo 

ds Blanka sstala com EnErgia Blstrica. 

i 

Cannonball Attack 
Usaodo os podErosos musculos dE suas 
psroas. Blanka podE, Enrolado como 
uma bola, lanpar-sE sobre sous inimigos. 

| Esse golpe e EXtrBmamGntE rapido g 
muito podsrasa. dificultando qualquor 
tEntativa ou bloqusio ds seos 
adversaries. 
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Nome: Blanka 
Pais que representa: Brasil 

Data de nasdmento: 12 de fevereiro de 

1.956 

Altura: FMBm 

Peso: 119Kg 
Tipo saoguineo: B 

H □ que adora: 5ua mae 

□ que odeia: Formigueiros 

smesana 

“Ve-Io em apao e 
uma piada • •• 
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esde seu nascimento. Edmond 
Honda tern sido treinado para 
um so objetivo: tomar-se o maior 

lutador de sumo do mundo. Ao se 
tornar o mais jovem “Yokozuna" ou 
Grande Campeao na historia do esporte. 
Honda surpreendeu-se ao descobrir que 
o resto do planeta nao considerava a 
luta de sumo como um verdadeiro 
esporte! Ele jurou provar para toda a 
humanidade que os lutadores de 5umo 

sao 05 melhores. E. Honda e lento e poderoso. mas 
potencializa isso com ataques esmagadores como 
5umo Headbutt e seu malefico Hundred Hand 5lap! 
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5umo Headbutt 
Apos anos de intenso 

treinamento, Edmond 
Honda desenvolveu seu 
ataque fatal da bala 

humana! Usando seus 
musculos super poderosos 
da coxa ele pode se jogar 
contra seus inimigos. 

esmagando-os 

impetuosamente. 



“Voce nao pode fazer 
melhor qua isto?, ••• 

w 

Nome: Edmond Honda 

Pals qoe representa: Japao 

Data de nasdmento: 3 de novembro de 

1.960 

Altora: 2,D9m 

Peso: lEDKg 

Tipo sangdineo: A 

□ qoe adora: Lotas de somo. Banhos 

□ qoe odeia: Indecisao 
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Um homem espiritual, este devoto 
da Yoga tern coma missao de vida 

_____ unificar □ carpet. □ espirito e a mente 
W^jk atraves da meditagao transcendental e da 
j» aperfeiqoamenta de sua arte. Encaranda 

uma serie de testes antes de ascender 
para um piano maior de consciencia, 
Dhalsim sabe que ele pode veneer a tarneia 

SB usanda uma disciplina mental rigarasa. 
Dbsen/ar a incrivel cena de Dhalsim 

* esticando seus membras para manter a 
'opanente a distancia e usanda issa para cansa-lo com seu 
estilo toco de luta. nao surpreende tanta quanta sua maior 
virtude: a paciencia quase sobrenatural... 

Yoga Flame 
□ galpe especial mais 
espetacular de Dhalsim e 

quente! Invocanda tada sua 
forca interior e seu espirita 
mistico. ele pade praduzir uma 
parede de chamas que ira 
enqolir qualquer adversaria 
estupida a bastante para ficar 
no seu caminho. 



Nome: Dhalsim 
Pals que representa: India 

Data de nascimento: 22 de novembro de 

1.952 

Altura: 1,77m 

PGSO: 39Kg 
II Tipo sanguineo: □ 

S □ que adora: Currg. 

I Meditaqao 

ffpnsiH □ que odeia: Daces 

“Eu meditavei e 
depois te destruirei 



Buile e um ex-membro de uma 
unidade das forqzas especiais 
americanas, e em uma das missoes. 

seu melhur amigo Charlie foi capturado e 
executado pe!a implacavel organizaqzao de 
Shadowlaw. Besde entao. Buile tern se 
cansumido pela necessidade de vinganqa 
contra a pessoa de capa gue eie viu perto 
do corpo de Charlie. Guile abandonou sua 
esposa, sua filha e o exercito para procurar 
o misterioso assassino - sua unica pista e 
o name ‘Bison’! 

Sonic Boom 
□ Sonic Boom de Guile tern sida 
um ataque mortal, mas agora 
esta ainda mais potente. 
Acompanhado par efeitos 
pirotecnicos assustadores, 
Guile pode usar seu Sonic 
Boom para encurralar seus 
inimigos nos cantos. 
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Lim UlDiy 

Nome: Buile 

Pais que representa: Estados UnidDS 

Data de nascimento: E3 de dezembro dE 

para 
casa e seja 
um homem 
tBo fantilio 

• • 
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Spinning Lariat 
Durante toda sua carreira, Zangief 
sempre teve um heroi, □ lutador 
americano Mike Haggar. EIg copiou 
Gste golpe absurdamente poderoso dE 
MikE apos assisti-lo na teve americana 
- bIg tambem usa este golpe para 
escapar das Fireballs. 
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aparencia de ZangiEf lEmbra o principal 

simbolo dE seu pais - □ Ursa Russo. De 

boa Indole e bGm-humorado fora do 

ringuE. esse dBstEmido pErsonagEm patriotico 

foi forgado a abandonar a Federagao Russa do 

Wrestling por falta de oponentes. Desde a 

desintegragao da Uniao 5ovietica e do 

subsequente acesso para o Deste. este 

gigante inovativo pegou varias manhas dos 

lutadores americanos e incrBmentou com 

muitos golpes fatais o seu arsenal de 

Zangief nao tem medo de ninguem e nao 

quando leva umas porradas no caminha. 



Nome: Zangief 

Pais que representa-. Russia 

Data de nascimento: 1° dejunho de 1.956 

Altura: 2.43m 

Peso: 172Kg 

Tipo sanguineo: A 

□ que adora: Wrestling. Danga Cossaca 

□ que odeia: Fireball, 5onic Boom. Yoga 

Flame. Tiger Shot 

“Minha forpa e muito 
maior do que a sua...” 
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ssa deliciosa loira ingiesa e uma 
agente das Forgas Especiais encontrada 
inconsciente fora da Academia de 

Agentes Especiais. com a memoria 
totalmente apagada. Essa amnesia ainda nao 
esta totalmente curada e. quando Cammy se 
aproxima de Bison, ela se apavora com as 
lembrangas de uma vida esquecida e a 
sombra de um ex-amante. Nao que estes 

f < problemas cerebrais afetem seus golpes - err 
®®***^^® combates. esse pedago de garota e mais 

^ rapido que a vista humana e assutadoramente 
preciso. Seu incrivel Spinning Knuckle apavora o 
coragao da maioria e o Thrust Kick e um forte rival 
para os Dragon Punches de Ryu e Ken. 

Cannon Drill 
Usando todo seu treinamento 
nas Forgas Especiais. Cammy 

pode girar contra seu inimigo 
em uma manobra fatal 
proxima ao chao. Este golpe 
pode parecer bobo mas atinge 
o adversario duas vezes e 
derruba com facilidade ate os 
maiores rivais. 
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Nome: Gammy 

Pais que representa: Gra-Bretanha 

Data de naEdmentO: B de janeira de 

1.974 

Altura: 1,75m 

Peso: 4BKg 

Tipa saogdioeo: B 

□ que adora: Gatos 

□ quo odeia: Tudo ao seu redor quando 

esta de mau-humor 

“Teus dentes quebrados te 
lembrarao da minha vitoria 

» 



□ ee Jay foi Kick Boxer profissional e. nas haras vagas, 
rapper na sua terra natal, a Jamaica. Alcanqzou grande 
sucessa nas duas atividades. Ele batia em gualquer um 

e detanou incontaveis rivais sabre a palco. Um dia entao ele 
fai atingida par uma revelagao. □ cara 
sarridente, alegre e brincalhao sempre teve 
conscience da harmonia ritmica entre a 
luta e a danga, mas agora ele via coma 
incarparar isso em uma nova tecnica de 
luta e em uma musica totalmente original. 
Ele acredita que quando seu Max But e seu 
□read Kick o levarem para a final do 
torneio. seu objetivo sera conquistado. para 
satisfagao de sua alma criativa. 

□ estilo de kick boxing de Dee 
Jay e tao afinado que ele 
desenvolveu um meio de 
produzir ataques de projeteis. Ao 
esfregar suas luvas a uma 
velocidade relampago ele produz 
raios de energia com facilidade. 



Nome: Dee Jay 

Pais quE representa: Jamaica 

Data de nascimEntO: 1° ds outubro de 

1.9B5 

Altura: 1,B3m 

MHMMj PESO: 92Kg 

| Tipa sangui'riED: AB 

□ quE adora: Cantar. 

:; Bancar, uma boa fEsta. 

■ □ quE DdEia: BilEnciD 

“Mens 
combos 
mortals 
foram muito 
pra voce. 

[IXu lizizi 
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urante sua iofaecia e adolescencia. Fei 
Long foi um fa iocondicional de Bruce 
Lee. □ Rei das Artes Marciais' de 

Hollywood, e teotou imita-lo desde o momeoto 
em que saiu do berqzo. 5ua vida tem sido 
devotada a se tornar igual ao seu heroi do 
cioema: ele oao so adotou o estilo de luta dele 
como participou como extra de alguns filmes 
de Kuog-Fu. Fei Loog e um lutador 
emociooalmeote imaturo e extremameote 
oervoso, podeodo facilmeote se derramar em 

lagrimas. Como vive em alta teosao. pode criar ataques 
ardeotes e fulmioantes. detooaodo combos e usaodo o 
veloz Rekka Keo e o flamejaote Fire Fury Kick. 
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Karate Ki 

Jiiruiy 

‘Voce treinou 
para ser um 
grande 
perdedor...” 

Nome: Fei Long 

Pais que representa: Hong Kong 

Data de nascimento: Z3 de abril de 1.969 

Altura: 1.77m 

Peso: 60Kg 

Tipo sanguineo: □ 

□ que adora: Kung-Fu e Autoc 

□ que odeia: 

Pessoas apaticas e 

indiferentes 



m patriots fanatico. T. Hawk g 
extremamente orgulhoso da heranqza 
historica dG seu povo g um grandG 

defensor da sua tGrra natal, um lugar agora 
arruinado pelas leis diabolicas do Bison. EstG 
gigantG dG origGm americana foi deslocado para 
o Mexico ondG o povo o aceitou como sg gIg 

fossG um delGS g ondG sg esforga para chagar 
final do tornGio. 5eu abjetivo e dGrrotar o chGfG 
da Shadowlaw. recuperando sgu pals g rGunindo 
sgu povo. hqje disporso. Bs golpos dG T. Hawk 
refletem a forga dG sgu passado cultural. dG 

modo a tirar sgus poderes atraves dG antigos Idolos 
PgIgs Vermelhas g dGusGS guG acrGSCGntam brutalidadG 
aos sgus golpGs Condor Divg g Mexican Tgphoon. 

Invocando o esplrito dG 
sgus antigos ancGstrais. 
ThundGr Hawk plana sobrG d 
inimigo com a graqza dG um 
condor! T. Hawk utiliza gssg 

movimGnto tambem para 
pular fora dG problGmas ou 
para atacar os adversaries 
a distancia. 

% 
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Nome: T. Hawk 

Pais que representa: Mexico 

Data de nascimentO: 1° dejulho de 1.959 

Altura: c?.35m 

Peso: 15E!Kg 

Tipo sangulneo: □ 

□ que adora: Animais, 

o por-do-sol entre as 

montanhas 

□ que odeia: Mentiras 

llliM HUjLbJ 

■i 

Meu totem e muito grande para 
tecnicas desesperadas de luta... 



Flaming Dragon Punch 
□ Dragon Punch de Ken definitivamentE 

respira fogo! Apos anos dE trsino, □ seu 

Dragon Punch tomou-SE muito mais 

podEroso do guE o dE Ryu. KEn atingE trss 

golpEs fortES com este soco incandescents 

KEn foi enviado para trsinar com Ryu e seu 

padrasto na EspEranpa de qus eIes pudEsssm 

disciplinar um pouco EStEjovEm dESordEiro. 

Inutil - tao logo o trEinamEnto acabou eIe 

rEtornou aos EtatES para ultimar seu podEr. 

concEntrando-BE mais no Estilo do qus na 

substancia. InsolEntE. Egoista e, as vezes. atE 

arrogantE. KEn cria um Equilibria EntrE seu 

Estilo sElvagsm e impulsivo e o sstilo calmo e 

calculado ds Ryu. CampEao dos mortais 

Flaming Dragon Punchos, EStE guErrEiro dE 

fama mundial adora dar show e hipnotizar a 

platbia. 

■■i 
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“Ataque-me se tiver 
coragem. Eu o esmagarei...” 

JIhujJ jilrii 
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Nome: Ker 

Pais que representa: Estados Unidos 

Data de nasdmento: 14 ds fEvereiro ds 

1.955 

Altura: l,7Bm 

Peso: BElKg 

Tipo sanguinEO: B 

□ quE adora: Earros e 

Rock’n Roll 

□ quE odEia: LimitES 

ds VElocidadE e Multas 



□ash Punch 
□epois de ter sido banido dos ringuES de boxs, 

Balrag CDmegou a dESEnvolvEr um golpe 

incrivelmentE podsroso qus dEbulha atE □ 

opanEntE mais fortE. Apos muitos mEses 

dE trEinamEntci. seu soco agora podEra 

lEva-lo dirsto a arEna! 

Balrag e um Ex-campEao mundial dE 

boxE na catEgoria pesos pssados. 

quE parecia tsr um futuro brilhantE a 

sua frEntE. InfElizmEntE eIe tEVE uma curta 

carrsira pois foi impEdido ds lutar par nao 

obEdECEr as ragras do ringus no boxs 

profissional. Balrag e um lutador sElvagEm e 

agrEssivo quE nao pErdaa inimigos 

dErrotados - agora eIe vivo coma um 

arruacEira pElas ruas do Las Vsgas. Balrag 

acrEdita na tEoria dE quE quEm batE mais 

fortE. VEncE’. EIe tsm provado Estar CErto. 
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Nome.- Balrog 

Pais que representa: Estados Unidos 

Data de nascimento: 4 de setembra de 

1.9EB 

Altura: B.Dlm 

Peso: 114Kg 

Tipo sanguineo: A 

pH □ que adora: Lutas e Apmstas 

□ que odeia: Perder 

e Musica rap 

“Meus pulsos tern o 
seu sangue. 



m aristocrata de nasceni;a. Vega 
empresta seu estilo ‘ballet mortal' de 
carreiras anteriores, como matador e da 

artejaponesa do Ninjitsu. Com este estilo ele 
ganhou a manta de ‘Ninja Espanhol. Este 
guerreiro narcisista. vive pela crenpa gue A 
Beleza e a Forca’ e nao suporta a feiura em 
nenhuma forma. Ele se ve como um especime. 
humano perfeito e se esconde por detras de { 

uma mascara por causa de seu maior medo - 
ver desfigurado seu lindo rostinho. A apao 
cega. rapida e rasteira. combinada com suas 

garras de aco inoxidavel. sao demonstradas em seu 
legendario atague Rolling Claw. 

r i 

Rolling Claw 
Vega inventou este golpe 

para utilizar com eficiencia o 

poder de suas garras 

superafiadas. Apos alguns 

segundos agachado, ele se 

langa sobre o inimigo. girando 

e cortando-o a cada giro - 

atinge quatro grandes golpes. 

’ "'Mi MM ML-- —- — « 



Belos 
lutadores 
jamais 
perdem 
batalhas... 
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Nome: Vega 

Pais que representa: Espanha 

Data de nascimento: 27 dejaneiro de 

1.957 

Altura: 1,B9m 

Peso: 81 Kg 

TipD sanguineo: B 

B que adora: Tude □ que 

e benite e a si propria 

B que odeia: Tudo □ que 

e feio 
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Aforga deste ex-'Rei das Streets Fighters’ 
Esta em seu cego deseje de vinganga 
pcir ter sido destronado par Ryu. anas 

atras. 5agat nao consegue esguecer esta 
derruta pais tern uma cicatriz enorme em seu 
peito. causada pelo violento Dragon Punch. Foi ' 
assim gue Ryu colocou um ponto final na 
carreira deste poderoso lutador. 
□ estilo de luta Muay Thai adotado por este 
superpotente lutador e temido como o mais 
poderoso dos ataques conhecidos no mundo. 

Uppercut 
Apos sua epica derrota para Ryu, no 
ultimo torneio dos 5treet Fighters. 
Sagat quis criar um golpe semelhante 
ao soco que o derrotou. Com muitas 
horas de pratica ele aperfeipoou este 
poderosissimo golpe Tiger Uppercut - 

inimigos. tremei! 

USjjaa 
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Name: 5agat 

Pais que representa: Tailandia 

Data de nascimento: E dejulha de 1.955 

Altura: E.E9m 

Peso: 137Kg 

Tipa sanguinea: B 

□ que adara: 

□panentes fortes 

□ que odeia: Dragon 

Punches 

! 
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“Voce nao 
e um Suerreiro. 
dee e um 

■» novato” 

_ 
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mortal 
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M Bison e um dos homEns mais 

misteriosos queja existiu. Seu 

■ enorme sindicato do crimE. 44 

conhscido como 5hadowlaw. e tsmido 

intErnacionalmEntE e sob suas garras as 

coisas so podErrTpiorar para o rssto do mundo. 

Bison possui grands podEr mEntal qus pods 

subjugar quass todos os seus inimigos Em 

sEgundos. para nao falar Em seus golpss 

Psycho CrushEr. HEad Stamp, Scissors Kick e o 

mErgulho fatal BEVil Swan. 
— _mwcx 

Flaming 
Torpedo 
□s podErss mEntais dE 

Bison podsm tomar 
varias formas, mas ssta 

e, CErtamEntE. uma das 
mais fatais. Invocando 

todo o seu podsr Em 
uma EsfEra dE snsrgia, 

eIe eovoIve-se Em uma 

bola ds fogo mEntal. 
snquanto voa 

S dE Encontro 

2 ao inimigo - 
muito rapido e 

;«| ExtrsmamEntE 
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Nome: M. Bison 

Pais que represents: Estados LJnidos 

Data de nasdmento: Bhadowlaw 

Altura: B.09m 

Pe5Q:117Ko 

Tipo sanguineo: A 

□ que adora: Bovernar 

!□ mundo 

□ que odeia: Ds 

fracas. Seguidores 

incompetentes 

“Suma! 
Voce nao 
pode se 
comparar 
aos meus 
poderes” 
I ■ II 
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Ninguem melhor do que Ryu concEntra □ 

Espfrito do guErreira mundial. 5ua busca 

incansavEl da EXCElEncia fai finalmEntE 

rEcompsnsada quanda da vitdria contra 5agat e na 

conquista da coroa dos StrEEt FightErs. EIe 
amadurECEu muito com o passar dos anos, mas 

seus principios ds disciplina, honra e modEStia 

permanECEm intactos. Ryu nos tE saudamos e quE 

o Esplrito dE 5hEng Long viva para ssmprE! 

LM 





Chun-Li 

E. Honda 
Agora que E. Honda 
conseguiu provar 
que 05 lutadores 
5umo saa os 
maiares da mundo, 
ele pade 
retornar 
para 
treinar 
5eus 
pupilos - e 
tambem 
passar o 
tempo 
cozinhando. 

Com a grande 
final se 
aproximando e 

somente M. Bison 
no caminho da gloria 
dos Street Fighters, 
como sera o futuro 
dos nossos herois 
mundiais? 
Revelamos tudo 
isto aqui nestas 
paginas... 

Apos sua 
Vitoria, Chun-Li 
predsa tomar 
uma grande 
decisao na vida 
- Comegar como 
uma mulher 
livre, ou 
continuar como 
Agente Secreta. 

Com sua mente e 
seu corpo em 
perfeita harmonia. 
□halsim agora pode 
voltar oara casa. 

Blanka 
Ao veneer o torneio ele 
finalmente se reencontra 
com a mae. 
Ela reconhece 
asjaelheiras 
que havia 
dado para 
ele. muitos 
anos atras. 

Ryu I Coroado 
I campeao, Ryu I_ 

desiste de procurar a 
proxima briga - os premios nao significam nada para 
ele. Com a missao concluida. ele parte em diregao 
desconhecida - sozinho. 



No momenta em que ele 
esta para liquidar M. 

Bison. Euile ouve 
vozes de sua 
mulher e de sua 
filha - eles deciderr 
dar ao vilao uma 
segunda chance! 

Apos uma Vitoria 
surpreendente e 
admiravel, Zangief se 
torna o grande 
orgulho de seu pais e 
comemora junto de 
seu ex-presidente 
com uma danca 
tradicional. 

Cammy Nd momento de sua vitoria sobre Bison, sua 
_ memdria voita e de modo aigum ela poderia 
ter sido amante deste monstro. Beixando-o com a cicatriz da 
derrota, ela voita para casa e as Unidades de Forcas Especiais 

E isso al! Com sua 
vitoria no torneio. Bee 

Jay descobre finalmente o ritmo que 
Estava procurando. Ele torna-se, 
_entao, o cantor mais 

" papular do mundo. 

_ 

Agora que ele e o campeao, 
Fei recebe muitas ofertas 

para estrelar no 
cinema, mas 
prefere dedicar-se 
as lutas reais em 
homenagem ao 
lendario Bruce Lee. 

Fei Lang 



Balrog i Com sua vitoria 
no torneio. Balrog conquista 
sua ambigao eterna e 
finalmento atinge o topo - 
pena que so na America, 
babg! 

M. Bison Agora 
que M. 

Jison e campeao. nao ha 
lada que possa impedir 
sua organizagao de 
jovemar o mundo. 

Vega 
A vitoria de 
Vega nao Ihe 
surpreende. 
Ao voltar para 
sua mansao 
ele retorna ao 
seu esporte 
predileto: 
amar a si 

proprio - ele certamente e o 
narcisista da Terra. 

Finalmente 
5agat 
conseguiu 
recuperar o 
titulo 
mundial. 
Mas 
mesmo na 
hora da sua vr„_r 
vitoria. ele nao consegue 
esquecer o fantastico poder 
de Rgu. 

T. Hawk __Com a destruigao do horrivel 
M. Bison, T. Hawk retorna sua terra natal e 
comega a reconstruir a heranga de seus 
ancestrais. Ele sabe que sera muito dura para 
seu povo. mas tern esperangas para o futuro. 

Consagrando sua 
vitoria. Ken volta 
para seu verdadeiro 

amor. Eliza, que veio ao 
torneio a fim de encontra-lo. 
Eles decidem se casar... 
outra vez ! 

Ken 
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